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1. Forord 

 

Salten brann IKS har gjennom hele 2021 levert beredskaps- og forebyggendetjenester i selska-

pets 10 eierkommuner i samsvar med kommunenes bestilling, og levert nødmeldetjenester til 

alle kommuner i Nordland. I selskapets virkeområde har det vært håndtert i underkant av ett 

tusen hendelser med smått og stort, det er feiet ca 6000 piper og utført ca 4000 tilsyn med 

fyringsanlegg. I tillegg har selskapet videreutviklet salget av alarmtjenester til offentlige og 

private virksomheter, vi har arbeidet med, gjennomført eller bidratt i flere store prosjekter og 

det er utført et omfattende planarbeid. Selskapet har utarbeidet, fulgt kommunal behandling, og 

justert nye brannordninger i hver av eierkommunene, der beredskapsressurser er søkt sett i sam-

menheng på tvers av kommunegrenser i en felles brannordning for hele Salten brann. Selskapet 

har også nådd en stor milepæl i arbeidet med kvalitetssystemet, og oppnådd ISO sertifisering 

innenfor tre ulike ISO standarder. Jeg vil våge påstanden: vi ligger ikke på latsiden! 

Samtidig har 2021 vært et krevende år på flere områder. Særlig har økonomistyringen knyttet 

til store, uforutsette utgifter til henholdsvis nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy for 110 

sentralen og til pensjonsinnbetalinger vært utfordrende å håndtere. Utfordringene knyttet til en 

aldrende kjøretøypark med tilhørende vedlikeholdsbehov og periodevise bortfall av operativ 

materiell blir stadig mer merkbare. Videre har Salten brann, i likhet med resten av samfunnet, 

hatt utfordringer knyttet til koronapandemien, og særlig har begrensningene den har lagt på i 

utdanningsaktiviteter vært merkbare.  

Eierkommunene har med ett unntak vedtatt nye, oppdaterte brannordninger i løpet av 2021. 

Brannordningene er individuelle for den enkelte kommune, men likevel koordinert for optima-

lisering av ressursutnyttelsen. Selskapet har trykket opp og distribuert egne hefter med oversikt 

over vedtatte brannordninger, og en kortversjon av samme dokument. Dokumentene er også 

tilgjengelige i digital form på selskapets hjemmesider. 

Selskapet har opplevd et godt, engasjert og positivt samarbeid med alle kommunene i arbeidet 

med brannordningene, også i håndteringen av utfordringer som har dukket opp underveis og i 

etterkant av kommunale vedtak. Blant de nevnte utfordringene har særlig situasjonen omkring 

brannberedskapen i Sulitjelma, der alle ansatte sa opp sine stillinger i etterkant av vedtak om 

ny brannordning, vært krevende å håndtere. Det tette og gode samarbeidet mellom Fauske kom-

mune og Salten brann har vært avgjørende for å finne løsninger i en vanskelig situasjon.  

Satsningen på salg av alarmtjenester har gått svært godt i 2021, med inntekter betydelig over 

budsjettmålene. Driften av 110 sentralen er nå fullfinansiert gjennom alarminntektene. Sats-

ningen har vært helt nødvendig for å kunne imøtekomme strategien om nullutvikling i kommu-

nale overføringer, og vil også i de kommende årene være sentral i finansieringen av selskapets 

drift og investeringer. 

24. september 2021 nådde selskapet en milepæl i arbeidet med innføringen av et eget kvalitets-

system. På den datoen ble Salten brann sertifisert etter tre forskjellige ISO-standarder; ISO9001 

for kvalitetsstyring, ISO 14001 for miljøledelse og ISO 45001 for arbeidsmiljø. Det er lagt ned 

mye og godt arbeid i alle avdelinger for å dokumentere og implementere prosedyrer og rutiner 

som skal sikre at kvaliteten i alle ledd etableres og opprettholdes.  



 

Trygghet – nær deg! 
 Side 8 

Arbeidet med å utvikle en helhetlig plan for materiell, kompetanse, stasjoner og slokkevann har 

pågått gjennom store deler av året, og videreføres inn i 2022. På materiellsiden er både behovet 

for utskifting av gammelt materiell, og dessuten innføring av miljøvennlige og bærekraftige 

løsninger blant målene med planarbeidet. Innenfor kompetanseområdet skal planen bevirke til 

at alt innsatspersonell imøtekommer kompetansekravene som stilles i lov og forskrift. Stasjons-

lokalene er av varierende kvalitet, og målet med planarbeidet er at stasjonene møter relevante 

HMS-krav i forhold til funksjon. Planen skal også beskrive hvordan kravene til slokkevanns-

forsyning kan ivaretas i hver enkelt kommune. 

Selskapet har over en periode samarbeidet med Statens vegvesen om kompenserende tiltak for 

Sørfoldtunnelene, altså tunnelene på E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune. 

Tunnelene tilfredsstiller ikke gjeldende krav til brannsikkerhet for vegtunneler, og i påvente av 

at ny vegtrase skal realiseres anskaffes det to tankbiler som skal ivareta slokkevannsforsyning 

i tunnelene. Salten brann forestår anskaffelse og drift av bilene, og mottok i 2021 tilskudd til 

anskaffelsen fra vegvesenet. Denne type samarbeid om sikkerhetsmessige utfordringer er ba-

nebrytende, og gir i tillegg til økt sikkerhet i vegtunnelene også en betydelig positiv effekt inn 

i den kommunale brannberedskapen. 

I 2021 startet det nasjonale prosjektet med innføring av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 

alle landets 110 sentraler for fullt. Prosjektet skal anskaffe et system som ifølge prosjektlederen 

skal gi de norske regionale beredskapsmyndighetene en robust og fremtidsrettet plattform for 

håndtering av brannhendelser og andre kriser. Det er etablert et nasjonalt kommunesamarbeid 

i form av et IKS (NKS 110 IKS) som leder prosjektet på vegne av sentralene. Salten brann er 

deleier i selskapet, og bidrar blant annet med en representant i styret. 

 

 

 
 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/ Brann- og redningssjef
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2. Organisasjon 

2.1. Ledelse 

• Per Gunnar Pedersen er daglig leder / brann- og redningssjef  

• Kjetil Haugen er vikarierende assisterende daglig leder /varabrannsjef 

2.2. Overordnet 

Salten Brann IKS eies av de 10 kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, 

Hamarøy, Steigen, Sørfold og Værøy.  

110 Nordland ivaretar funksjonen som nødmeldetjeneste for innbyggerne i Nordland. I tillegg 

er 110-nødsentralen fagsentral med rådgivning for tilsluttede brannetater ved hendelseshåndte-

ring. 

Salten Brann IKS har pr 01.01.22 til sammen 372 stillingshjemler hvorav 81 er på heltid og 291 

er deltidsmannskaper i utrykningsstyrken.  

18 årsverk er i forbyggende avdeling, 19 årsverk i 110-fagsentral, 32 i kasernert styrke og 4 i 

ledelsesfunksjoner i beredskap, 7 i administrasjonen pluss brannsjef. Inkludert i disse tallene er 

avdelingsleder beredskap, brigadeledere, avdelingsleder forebyggende, leder 110-sentralen og 

HR-sjef.  

Virksomheten er etablert på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdsjøen, Knaplund, Bodø, Kjerringøy, 

Misvær, Helligvær, Beiarn, Fauske, Sulitjelma, Saltdal, Sørfold, Innhavet, Oppeid, Drag, Stor-

jord, Steigen, Værøy, Meløya, Bolga, Ørnes, Halsa og Engavågen, i tillegg til Yara. Dette utgjør 

med smått og stort til sammen 26 lokasjoner. Virksomheten ved stasjonen på Storjord i Ha-

marøy er ikke formelt avviklet, men ingen av de tre stillingene på lokasjonen er for tiden besatt. 

Beredskap for området stasjonen dekker ivaretas fra Oppeid og Drag. 

Hovedkontor og kasernert styrke er på stasjonen i Bodø. Stasjonen på Fauske er også bemannet 

på dagtid. 

2.3. Administrasjon/ stab 

Selskapets administrasjon/ stab følger opp og bistår avdelingene i ledelses- og forvaltningsmes-

sige oppgaver. Administrasjonen har et begrenset antall medarbeidere ansatt, og hovedtyngden 

av forvaltningen er basert på kjøp av støttetjenester innenfor økonomi, IKT, HR og arkiv av 

Bodø kommune. Stabens hovedoppgave er å lede og forvalte selskapet både med tanke på sel-

skapsstyring og brannfaglig drift og utvikling. 

2.4. 110 Nordland (nødmeldetjenesten for brann) 

110 Nordland skal ta imot og behandle henvendelser fra nødstilte i regionen. Ved brann og 

ulykker, behov for redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, rest-

verdiredning eller redningsbil mv. så blir dette i første instans behandlet og fulgt opp fra 110-

nødsentralen. 
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Sentrale fokusområder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og kommuni-

kasjonsanlegg. En betydelig del av virksomheten er også knyttet til alarmmottak av automatiske 

brann- og tekniske alarmer. 

2.5. Forebyggende avdeling 

Forebyggende avdeling er lokalisert i Bodø, Fauske, Hamarøy, Saltdal og Meløy. Blant avde-

lingens oppgaver kan nevnes: 

- Monitorere brannrisiko og sårbarhet i samfunnet  

- Risikobasert brannforebygging og holdningsskapende informasjonsarbeid mot befolk-

ninger generelt 

- Kartlegge, holde oversikt og gjennomføre risikobasert tilsyn i brannobjekter der brann 

kan føre til tap av mange menneskeliv. 

- Gjennomføre tiltak mot brann rettet mot risikogrupper og risikoområder 

- Saksbehandling innenfor brann- og eksplosjonsvernlovens rammer 

- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

- Tilsynsmyndighet farlige stoffer 

- Bidrag i forprosjekter ved utbygginger 

 

 

Bilde 1 Forebyggende aktivitet 

2.6. Beredskapsavdelingen 

Brannvesenets rolle har utviklet seg fra den tradisjonelle sentreringen om brannbekjempelse til 

å dekke et bredt spekter av oppgaver. Hovedoppgavene til Beredskapsavdelingen ligger innen-

for begrepet brann- og redningstjeneste. Under redningstjeneste kan nevnes innsats til sjøs, red-

ningsdykking, trafikk-, natur-, og andre ulykker, samt innsats ved gass- og kjemikalieuhell. 

Som et resultat av samfunnsutviklingen har man i de senere årene opplevd en økning i antall 

oppdrag som dreier seg om bistand til andre nødetater, og det har vært betydelig fokus på brann-

mannskapenes rolle i hendelser med pågående, livstruende vold (PLIVO). I tillegg kommer 
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restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisnings-

oppgaver. Beredskapen er organisert med innsatspersonell tilknyttet alle stasjonene. Over halv-

parten av stasjonene har vaktordning.

3. Beredskapsavdelingen 

3.1. Ledelse 

Beredskapsavdelingen teller med hel- og deltidspersonell til sammen 330 medarbeidere. Avde-

lingens ledergruppe består av avdelingsleder, tre overbrannmestre i stabsfunksjoner og fire bri-

gadeledere. Joakim Jarnæs er leder for beredskapsavdelingen.  

Brigadelederne ivaretar operativ og administrativ oppfølging av deltidsstyrkene i to til tre kom-

muner hver, samt av ett vaktlag med heltidsstyrker. De ivaretar også funksjonen som innsatsle-

der brann ved hendelser i hele selskapets ansvarsområde. De øvrige ledelsesfunksjonene ivare-

tar operativ oppfølging av brigadene, faglig ledelse og de fleste forvaltningsmessige funksjoner 

i avdelingen. Funksjonene omfatter ansettelser og fratredelser, lønnsrapportering, budsjettopp-

følging og fakturabehandling, materiellforvaltning, planlegging av trening og øving, samt ar-

kivtjenester mm. For å understøtte dette arbeidet har det vært engasjert en person som forvalt-

ningsstøtte i avdelingen. Ressursen ligger under beredskapsavdelingen, men deles mellom sel-

skapets ledelse og avdelingen. Et Arbeidsområdet for ressursen omfatter blant annet arbeids-

tidsplanlegging, lønnsrapportering og dokumentasjon. Ordningen har gitt meget positive resul-

tater, og har bidratt til å avdekke avvik i lønnsutbetalinger, strukturere og systematisere tilset-

ting- og fratredelsesprosesser, innføring av digitalt verktøy for turnusplanlegging og generell 

styrket forsvarlighet i forvaltningen. 

Det var utskifting i avdelingsledelsen i løpet av 2021. Det ble gjort tilsetting av ny materiell 

leder med virkning fra 1. april 21, etter at forgjengeren ble pensjonist høsten 2020. Videre ble 

det gjennomført en intern endring da kompetanseleder ble overført fra beredskapsavdelingen til 

110 Nordland på tampen av året. 

Den omfattende utskiftingen av medarbeidere i nøkkelstillinger har gjort det krevende å opp-

rettholde et adekvat nivå på oppfølgingen avdelingen.   

3.2. Oppgaver 

Brannvesenets beredskap skal i henhold til brann- og eksplosjonslovens §11: 

- være innsatsstyrke ved brann 

- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommu-

nens risiko- og sårbarhetsanalyse 

- etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor 

den norske territorialgrensen 

Kommunene har anledning til å legge andre oppgaver til brannvesenet, forutsatt at dette ikke 

svekker brannvesenets gjennomføring av de nevnte oppgavene. Beredskapsavdelingen i Salte 

brann ivareta følgende oppgaver: 
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Brann       

- Livredning 

- Brannslokking - alle typer branner 

- Skadeforebygging (RVR – Restverdiredning) 

Ulykker/nødhjelp/naturkatastrofer 

- Ekstremvær 

- Frigjøring av fastklemte personer 

- Overflateredning/redningsdykkertjeneste 

- Tunnelulykker 

- Oljevernberedskap 

- Beredskap ved akutt forurensning 

- Beredskap ved brann i båt (RITS - nasjonalt/internasjonalt) 

- Snøskred / ras 

- Lensing ved flom og lensing av båter 

Andre oppgaver 

- Øvelser og befaringer 

- Vedlikehold av materiell. 

- Drift av øvingsanlegg 

3.3. Statusbeskrivelse 

Beredskapsavdelingen har som kontinuerlig hovedfokus å opprettholde brann- og redningsbe-

redskap i samsvar med brannordningen i hver enkelt kommune, samt å håndtere alle hendelser 

som krever innsats fra brannvesenet. Å opprettholde et tilstrekkelig kompetanse- og ferdighets-

nivå til å ivareta det brede spekteret av oppgaver som avdelingen løser er en av de mest sentrale 

forutsetningene for å kunne opprettholde tilstrekkelig håndteringsevne innenfor de ulike fag-

områdene.  

I likhet med både selskapet for øvrig og resten av samfunnet, var avdelingen betydelig påvirket 

av koronapandemien gjennom hele 2021. Med bakgrunn i et helhetlig planarbeid ble det innført 

omfattende tiltak for å sikre at brannvesenets funksjon kunne opprettholdes i samsvar med gjel-

dende lover og forskrifter under de rådende forholdene, og selv om innsatspersonellet skulle bli 

rammet av smitte og sykdom. I løpet av 2021 opplevde avdelingen enkelttilfeller av fravær fra 

arbeidsstedene som følge av pandemien, men ikke av et slikt omfang at det utfordret innsats-

styrkenes håndteringsevne. Gjennom godt internt smittevern mener vi at situasjonen har vært 

håndtert på en god måte. Det er også grunn til å berømme medarbeiderne som har fulgt interne 

og nasjonale retningslinjer på en bra måte. 

Oppgavene med å håndtere alle typer branner og redningshendelser krever kontinuerlig trening 

og øving på praktiske ferdigheter på både individ- og enhetsnivå. Drilling av nødvendige fer-

digheter er sentralt for å kunne yte mest mulig kvalifisert bistand til nødstedte i brann- og red-
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ningshendelser, og er dessuten essensielt for å ivareta medarbeidernes sikkerhet under de kre-

vende arbeidsforholdene som de opererer under. Arbeidet med å opprettholde og utvikle med-

arbeidernes kompetanse har vært hindret av koronarestriksjonene. Dette skyldes både interne 

restriksjoner og begrensninger i selskapet, men også en betydelig reduksjon i kurstilbudet ved 

Norges brannskole. Intern trenings- og øvingsaktivitet har vært gjennomført slik at minimums-

kravene er oppfylt, men det har likevel oppstått et betydelig etterslep på kompetansesiden. Et-

terslepet rammer både grunn- og lederutdanning, og både hel- og deltidsstyrker. Arbeidet med 

å forebygge et større etterslep hva gjelder kompetanse ble håndtert ved at det ble gjennomført 

et kurs for utrykningsledere i deltidsstillinger med 15 deltakere, samt et grunnkurs for 10 med-

arbeidere. Dette var ekstraordinære tiltak som hadde til hensikt å forhindre at kompetansegapet 

skulle vokse ytterligere.  

Salten Brann har kontinuerlig fokus på de ansattes helse, miljø og sikkerhet (HMS). I all ho-

vedsak oppleves nivået på vernearbeidet som godt. Eksempelvis disponerer alt innsats-perso-

nell adekvat verneutstyr, og har nødvendig opplæring for å benytte det. Videre er det i løpet av 

2021 utarbeidet prosedyrer for de fleste arbeidsoppgaver, noe som blant annet skal tilrettelegge 

for at risikofylte arbeidsoppgaver kan løses på en trygg måte. Likevel er det enkelte utfordringer 

på HMS-siden. Som redegjort for i forrige avsnitt eksisterer det et betydelig etterslep på opp-

rettholdelse og utvikling av kompetanse, noe som påvirker også HMS-nivået. Blant flere ut-

fordringer knyttet til kompetanse er det naturlig å trekke frem etterslepet i forhold til forskrifts-

kravet om re-trening av utrykningsførere. Utrykningskjøring medfører betydelig risiko med 

stort skadepotensiale, og det er derfor sterkt ønskelig å kunne styrke evnen til å gjennomføre 

denne typen trening. Denne utfordringen er videre indirekte knyttet til status på deler av avde-

lingens kjøretøypark, som er svært gammel og ikke møter dagens forventning om sikkerhets-

nivå. Eksempelvis er en av tankbilene som benyttes til utrykningskjøring fra 1981, altså 41 år 

gammel, og ett støttekjøretøy som også benyttes til utrykningskjøring er fra 1987, altså 35 år 

gammelt.  

Av andre utfordringer som er relevant å trekke frem innenfor HMS-området er mangelfull do-

kumentasjon av stoffer som benyttes i arbeidet, samt påvirkning den enkelte medarbeider kan 

bli utsatt for på et skadested. Som et ledd i selskapets pågående kvalitetsprosjekt arbeides det 

derfor med å etablere et elektronisk stoffkartotek og et egnet eksponeringsregister, som skal 

samle og tilgjengeliggjøre produktdatablad på alle stoffer som benyttes i tjenesten og hvor stor 

helsemessig belastning det kan være i å arbeide på et skadested.   

Avdelingen disponerer 26 brannstasjoner, med stor variasjon i utforming og bygningsmessig 

kvalitet.  De aller fleste stasjonene har avvik, til dels betydelige, i forhold til Arbeidstilsynets 

“Krav til fysisk arbeidsmiljø i brannstasjonar “. Ved flere lokasjoner mangler eksempelvis inn-

lagt vann, og bare et lite fåtall stasjoner tilfredsstiller helt eller delvis kravene om skille mellom 

ren og skitten sone i tråd med Arbeidstilsynets krav. En utfordring i dette bildet er skillet i 

ansvarsområder. Salten brann har som arbeidsgiver ansvar for at selskapets ansatte har et for-

svarlig arbeidsmiljø, mens det er den enkelte kommune som skal stille lokaler til rådighet, jfr 

selskapsavtalens §5. Arbeidet med å bringe stasjonsfasilitetene opp på en forsvarlig standard 

pågår kontinuerlig, og krever innsats både fra avdelingen og fra eierkommunene. I avdelingen 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-fysisk-arbeidsmiljo-i-brannstasjonar/
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er det gjennomført besøk ved alle lokasjonene og en dokumentert kartlegging ble utført. Resul-

tatet av denne kartleggingen vil bli benyttet i det videre arbeidet med å ivareta vårt arbeidsgi-

veransvar.  

3.4. Hendelser 

Salten brann håndterer hvert år et stort antall hendelser. I 2021 var det ved 110 Nordland regi-

strert i underkant av ett tusen hendelser i selskapets virkeområde, hvorav drøyt 100 var klassi-

fisert som brann i bygning. Mange av disse er ukompliserte hendelser med begrenset omfang, 

mens andre gir betydelige utfordringer for innsatsmannskapene. Ved å beskrive et utvalg av 

hendelser som har vært håndtert gjennom året ønsker vi å synliggjøre oppgavene som både hel- 

og deltidsmannskapene i innsatsstyrkene i kommunene ivaretar.  

2021 har vært preget av trendene vi ser er bakenforliggende årsak til at innsatsstyrkene må 

iverksette aksjoner. Vi har branner, ulykker og hendelser som har utspring i rådende værfor-

hold. Vi legger merke til at ekstremvær forårsaker utfordringer hva gjelder vind, frost og tørr 

skogmark.   

Av hendelser ved siden av de allerede nevnte som ble håndtert i 2021 ønsker vi å trekke frem 

fire situasjoner som det informeres om.   

Komplisert trafikkulykke, FV17 ved Storvika i Meløy - 28.oktober 2021 

På dagtid den 28. oktober mottok innsatspersonell en CallOut en melding om at en lastebil har 

kjørt utenfor veien og inn i en bergvegg. Sjåføren skal sitte fast inne i førerhytten. Med bak-

grunn i disse opplysningene rykker nærmeste ressurs ut. Som en del av å få innhentet ytterligere 

opplysninger går innsatsleder brann inn på 110 nødalarmeringssentralen for å få førstehåndsin-

formasjon om hendelsen. Det viser seg at dette er en tankbil, og at den er merket med “Farlig 

Gods” skilt. Stoffene som fraktes i tankbilen er ammoniumnitrat i slurry- og granulatform. På 

bakgrunn av nye opplysninger legger innsatsleder brann inn flere ressurser inn i hendelseshånd-

teringen, innsatsstyrken fra Glomfjord/ Yara og vakthavende brannsjef. Innsatsleder brann be-

slutter da for egen del å ta seg til ulykkesstedet for å koordinere og lede innsatsen. Stoffet som 

ble fraktet på bilen var brannfarlig, det intensiverer og opprettholder brann, forårsaker eksplo-

sjonsfare ved brann og forårsaker fare for giftige og etsende gasser ved oppvarming. 

Hendelsen organiseres ved å sette begge styrkene i innsats, et lag for å få sjåføren ut av bilen, 

et lag for å sikre/ håndtere det farlige stoffet. Utfallet av hendelsen ble mindre lekkasjer fra 

ulykkesbilen og sjåføren overlevert til helse på stedet. Forurenser selv håndterte spill/ søl fra 

bilen. 

Ekstremværet “Frank”, skader på bebyggelse i deler av Salten – januar 2021 

Medio januar kom værvarslingen med meldinger om betydelig vindstyrke. Som følge av vær-

prognosene kalte politiet inn til møte i lokal redningsledelse (LRS). Salten brann styrket/ opp-

bemannet egen håndteringsevne på innsatsledernivå for å håndtere alle hendelsene som var for-

ventet, og i vår logg hadde vi hendelser i flere kommuner. Som loggen viser var det de sørlige 
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delene av Salten som fikk de fleste hendelsene, og vi responderte på hendelser i Meløy, Gilde-

skål, Bodø, Sørfold og Fauske. Det ble bare registrert materielle skader, og innsatsstyrkene var 

ute og sikret så langt det var mulig innen trygge rammer for våre medarbeidere.  

Værforhold, begrensninger i slokkevannforsyning i deler av Salten – januar 2021 

I siste del av januar opplevde Salten på ny ekstreme klimatiske forhold. Denne gangen var det 

frost, med tilhørende utfordringer med tilfrysing som hindret vannforsyningen i flere kommu-

ner som var utfordringen. Hendelsen rammet både drikkevann og slokkevann for brannbe-

kjempelse, og avdekket tydelige sårbarheter i slokkevannforsyningen. Våre registreringer viser 

at kommunene som hadde minst befatning med ekstremværet “Frank” fikk det meste hva ang-

ikk vannforsyning, Beiarn, Gildeskål, Steigen og Hamarøy hadde alle utfordringer med vann-

forsyningene i månedsskiftet januar – februar. Vurderingene som da ble gjort for ivaretakelse 

av vår operativitet gikk på vannforsyning fra andre steder enn det normale. Vi planla for å hente 

slokkevann fra eksterne aktører som bønder med gjødselsvogner og brannpumper med slange-

utlegg fra åpne kilder, og vurderte innleie av ekstra tankbilkapasitet. Videre var vurderingene 

hos oss at vi på et tidlig tidspunkt dersom brann skulle oppstå måtte være raske med å sidefor-

flytte mobile vannressurser til hendelser hvor det var behov for utvidet vannforsyning.  

På bakgrunn av sårbarhetene som ble avdekket har Statsforvalteren i Nordland gjennomført 

en evaluering av situasjonen i ettertid. 

Værforhold, økt fare for brann i vegetasjon og skogsområder i deler av Salten – februar 2021 

I februar besluttet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å plassere ut for-

sterkningsressurser i form av skogbrannhelikopter i Narvik. Dette ble gjort som følge av utford-

ringene med slokkevann både i Salten og Ofoten, og at barfrost hadde ført til forhøyet fare for 

gress, lyng og krattbrann. Denne helikopterressursen var ikke fast stasjonert i Narvik, men ble 

flyttet på etter hvor faren for brann var høyest. 

I juni mottok Salten Brann melding 

om gress- og lyngbrann i Rago na-

sjonalpark. Ressurser fra både Bodø 

og Straumen tok seg inn i området, 

og ble støttet av helikopter fra Nar-

vik. Brannen oppsto i nærheten av 

Storskogvasshytta, et område som 

er mange kilometer fra vei og util-

gjengelig for kjøretøy. Hendelsen 

hadde derfor potensial til å bli svært 

krevende å håndtere. Mannskapene 

evnet imidlertid å stanse brann-

spredningen på et tidlig stadium. 

Helikoptret ble benyttet i ettersluk-

kingsarbeidet slik at brannen ikke 

skulle blusse opp på ny og det ble droppet ca 18 000 liter vann over området, fordelt på 15 løft.  

 

Bilde 2: Skogbrann, Rago nasjonalpark 
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3.5. ROS arbeid og nye brannordninger 

I tidsperioden januar 2020 til mars 2021 utarbeidet Salten Brann IKS forslag til nye brannord-

ninger for alle eierkommunene. I en rapport beskrives brannordningene/ bestillingene fra kom-

munene til Salten brann. Brannordningene ble vedtatt juni 2021, med unntak av Hamarøy kom-

mune. Videre beskriver rapporten Salten Brann IKS, myndighetskrav, risikobilde og bered-

skapstjenester. 

Salten Bann fikk i oppdraget fra representantskapet å revidere eksisterende kommunale brann-

ordninger og fremme forslag til nye brannordninger ut fra et faglig ståsted. Behovet for en ny 

gjennomgang av brannordningene var grunnet i:  

• Brannordningene har ikke vært revidert siden oppstarten av selskapet i 2007 

• Brannordningene samsvarer ikke med dagens og fremtidens sårbarhets- og risikobilde 

• Brannordningene samsvarer ikke med eiernes signaler om et økonomisk bærekraftig 

brann- og redningsvesen 

Brannordningene definerer hvordan beredskapstjenester i Salten Brann IKS skal organiseres og 

dimensjoneres i tråd med brann- og eksplosjonsvernloven §11, første og andre ledd. Videre skal 

brannordningen sikre at brann- og redningsvesenet blir organisert og dimensjonert på bakgrunn 

av den avdelte risiko og sårbarhet som foreligger i kommunene.  

I etterkant av dette arbeidet og vedtakene om ny brannordning har vi mottatt flere reaksjoner 

fra våre medarbeidere. Én gruppe medarbeidere fra en stasjon, valgte med en sammensatt be-

grunnelse å si opp sitt tilsettingsforhold i Salten Brann. Denne situasjonen samarbeider nå vi 

med kommunen for å finne gode løsninger for, både på kort og lang sikt.   

3.6. Tjenesteleveranse – Planer for kompetanse, materiell, stasjoner og slokkevanns-

forsyning 

Bakgrunnen for prosjektet er at styret i Salten brann IKS besluttet i februar 2021 at Salten brann 

IKS skal utarbeide en kompetanseplan og en materiellplan for Beredskapsavdelingen i selska-

pet. I ettertid er det vedtatt at det også skal utarbeides en stasjonsplan som sammen med kom-

petanse- og materiellplanene danner en helhetlig planstruktur for å sikre tilfredsstillende tjenes-

televeranser i samsvar med ny brannordning.  

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide og implementere kompetanse- , materiell- og sta-

sjonsplaner for Beredskapsavdelingen i Salten brann IKS. Planene skal sikre at det er tilfreds-

stillende kompetanse, materiell og beskaffenhet (teknisk tilstand og funksjonell egnethet) av 

stasjoner i Beredskapsavdelingen for å håndtere hendelsestyper (tjenester) som er definert i 

brannordningen. Tjenestene skal ytes i tråd med HMS-bestemmelser samtidig som en langsiktig 

økonomisk bærekraft hensyntas gjennom en akseptabel finansieringsmodell for investeringsbe-

hov.  

Etter at kompetanse-, materiell- og stasjonsplaner er utarbeidet og implementert, vil dette be-

nyttes som grunnlag for en gjennomgang av struktur og dimensjonering av bemanning og vakt-

ordninger knyttet til de enkelte brigader og stasjoner. Dette igjen for å sikre oppfyllelsen av den 

nye brannordningen, og eventuell revidering av denne på sikt. 
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Beredskapsavdelingen har som mål å være en lærende og utviklende organisasjon, som tilpasser 

seg nye krav, forventninger, teknologi, innovasjon mv. En slik tilnærming er nødvendig for å 

skape en dynamisk organisasjon, som evner å tilpasse seg et samfunn i stadig endring. Planen 

er derfor ment å være tilsvarende dynamisk (levende) og skal jevnlig oppdateres på følgende 

måte: 

• Rullering/oppdatering som gjennomføres innen 1. mai hvert år 

• Revisjon hvert 4. år med første planlagte revisjon innen desember 2025  

Planen danner grunnlag for årlig tiltaksplan og tilhørende budsjettgrunnlag for kommende år 

for Salten brann. 

Prosjektet har pågått i store deler av 2021 og fortsetter utover til saksfremlegg i mai 2022.  

3.7. Formål materiellplan 

Formålet med materiellplanen er å sikre at det er riktig utstyr og materiell for å håndtere ulike 

hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen.  

Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilke typer utstyr og materiell bered-

skapsavdelingen må ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte.  Det vil bli 

viktig å gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. Materiell-

planen skal bidra til å synliggjøre behov og danne et beslutningsgrunnlag for anskaffelser, sa-

neringer og omflyttinger/ rokkeringer av materiell. 

3.8. Formål kompetanseplan 

Formålet med kompetanseplanen er å sikre at det er riktig kompetanse for å håndtere ulike 

hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen.  

Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilken kompetanse beredskapsavde-

lingen må ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte.  Det vil bli viktig å 

gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. Kompetanseplanen 

skal bidra til å strukturere arbeidet med kompetanseutvikling, både på individ- og avdelings-

nivå. 

3.9. Formål stasjonsplan 

Formålet med stasjonsplanen, som en del av den totale tjenesteleveransen, er å sikre at Bered-

skapsavdelingen kan oppfylle de krav og forventninger som angitt i ny brannordning. Planen 

skal også sikre at Salten brann møter kravene som Arbeidstilsynet stiller til selskapet som ar-

beidsgiver om tilrettelegging for å gi arbeidstakerne tilstrekkelig vern mot helseskadelig på-

virkning. Herunder skal planen sørge for en sikrere og mer attraktiv arbeidsplass gjennom økt 

fokus på teknisk tilstand og funksjonell egnethet på stasjonene. Stasjonens utforming og ut-

styrsnivå skal gjenspeile brannordningen i området den er ment å dekke.  
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Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilke tiltak som må utføres på den 

enkelte stasjon for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte.  Det vil bli viktig å 

gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. 

3.10. Formål slokkevannsforsyning 

Formålet med planen for slokkevannsforsyningen er å sikre at brannvesenet har tilstrekkelig 

slagkraft i forhold til vannforsyning for å håndtere ulike hendelsestyper (tjenester) som er over-

ordnet definert i brannordningen.  

Planen skal bidra til å få en oversikt og forståelse over hvilke alternativer som er tilgjengelig 

for å sikre tilstrekkelig vannforsyning for beredskapsavdelingen slik at de kan håndtere hendel-

ser på en kvalitativ og effektiv måte.  Det vil bli viktig å gjennomføre tiltak slik at eventuelle 

gap mellom status og behov blir lukket. Planen for slokkevannsforsyning skal bidra til å syn-

liggjøre behov og danne et beslutningsgrunnlag for utbedring og utbygging av vannforsyning 

samt behov for kompenserende tiltak slik som anskaffelser av tankbil. 

 

4. Forebyggende avdeling 

Ledelse 

Forebyggende avdeling er organisert med en enhet for forebyggende brannvern og en enhet 

med ansvar for feiing og tilsyn med fyringsanlegg og boliger. Avdelingen er desentralisert med 

lokalisasjoner i Bodø, Fauske, Rognan, Ørnes og Oppeid. Ivar Hogstad er avdelingsleder for 

avdeling. 

Digitalisering 

Forebyggende avdeling har fokus på digitalisering for å kunne utvikle og drifte tjenester på en 

effektiv måte. Innfasing av Office365 med tilhørende programmer gir oss et godt grunnlag for 

å identifisereoversikt over effektiv planlegging, gjennomføring og evaluering av kampanjer, 

aksjoner og andre tiltak til tross for et stort geografisk område og en desentralisert organisa-

sjonsstruktur. 

4.1. Ansvarsoppgaver 

Forebyggende avdeling i Salten Brann IKS leverer forebyggende tjenester innenfor selskapets 

forvaltningsområde. Hovedaktivitetene er rettet mot brannrisikoer i samfunnet. Dette omfatter 

særskilte risikoer, feiing og tilsyn av fyringsanlegg, informasjonsaktiviteter og forvaltning av 

brann- og eksplosjonsvernloven. I tillegg gjennomføres informasjonsaktiviteter og andre for-

byggende aktiviteter med bakgrunn i kartlagte risikoområder. 

4.2. Risikobasert forebyggende arbeid 

Risikobasert forebygging innebærer et større fokus på kartlegging og analyse som grunnlag for 

brannvernarbeidet. Dette omfatter ROS analyser, evaluering av hendelser, oppfølging av be-

kymringsmeldinger, statistikk og andre erfaringsbaserte kilder. Kartlegging og analyse legges 
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til grunn for å etablere, prioritere og gjennomføre målrettede brannverntiltak med bakgrunn i 

kartlagt risiko. 

 

 

Figur 1: Forebyggende kompasset 

 

De siste årene er ressursbruken i avdelingen endret til en mere risikobasert modell. Dette med-

fører at en større del av ressursene benyttes til andre tiltak enn tilsyn rettet mot særskilte brann-

objekter som tradisjonelt sett har hatt størst fokus. 

 

Figur 2: Aktiviteter og ressursbruk 2015 - 2021 

4.3. Kartlegging av risikoforhold 
Grunnlaget for et godt systematisk brannsikkerhetsarbeid er kunnskap om hvilke risikoer og 

sårbarheter brann- og ulykkeshendelser kan føre til for samfunnet. Dette kan omfatte tap av liv 

og helse, tap av materielle verdier, bortfall av kritisk infrastruktur o.l. 

Risikobildet gir grunnlag for prioriteringer, planlegging og gjennomføring av egnede tiltak. 
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4.4. Samarbeid med eierkommunene 

Brann- og eksplosjonsvernloven har flere grensesnitt mot andre enheter i kommunene. Brann-

vesenet er avhengig av god dialog og samarbeid innenfor flere områder for å sikre god sam-

handling og koordinering. 

• Kartlegging av risikoobjekter 

• Kartlegging av risikogrupper 

• Planarbeid og planleggingsprosesser 

• Byggesaksbehandling, forhåndskonferanser, tilsyn etter plan- og bygningsloven 

• Kommunale ROS analyser 

• Andre relevante områder 

Tilgang til relevant grunnlagsdata er en viktig forutsetning for å drive et målrettet og effektivt 

forebyggende brannvernarbeid. Tilgang til digitale plattformer for slike data er en forutsetning 

for å sikre god kvalitet og effektivitet i brannvernarbeidet. Dette kan omfatter informasjon om.  

• Bygninger - Bygningsarkiv, matrikkeldata mv. 

• Kart - Bygninger, infrastruktur mv. 

• Befolkning - Adresser, boenheter, demografiske mv. 

• Byggesaksarkiv 

4.5. Bekymringsmeldinger 
Det er etablert rutine for håndtering av bekymringsmeldinger som er et verktøy for å fange opp 

risikoforhold. Dette kan gi kunnskap om risiko for brann samt danne et grunnlag for å vurdere 

tiltak. I 2020 ble det registrert 8 bekymringsmeldinger. 

4.6. Særskilte brannobjekter 
Kommunen skal føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. 

hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle 

verdier.  

Disse deles inn i 3 hovedkategorier ut fra risikoområde. 

A. Risiko knyttet til liv og helse 

B. Tap av store materielle verdier, samfunns- og store miljøverdier 

C. Tap av kulturhistoriske verdier 

Totalt er det registret 609 særskilte brannobjekter i Salten. 
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Figur 3: Særskilte brannobjekter i Salten 2021 

 

4.7. Risikobasert tilsyn 
Tilsyn av særskilte brannobjekter prioriteres og gjennomføres ut fra risiko. Som del av vurde-

ringen skal det også vurderes gjennomføring av andre tiltak enn tilsyn.  

For 2021 ble overnattingsteder og camping vurdert som prioritert område etter gjenåpning. 

Disse områdene ble prioritert i planleggingen og gjennomføring i avdelingen. 

Det ble gjennomført 54 tilsyn med særskilte brannobjekter. I tillegg ble det gjennomført andre 

tiltak rettet mot 38 særskilte brannobjekter.  

Digitale verktøy 

Avdelingen har tatt i bruk digitale verktøy som del av tilsynsarbeidet. Digitale verktøy testes ut 

og benyttes for 

• Kartlegging av status i brannvernet i virksomheter 

• Innhenting av relevant grunnlagsdata for prioritering av tilsyn 

• Gjennomføring av tilsyn eller deler av tilsyn 

4.8. Tilsyn andre tilsynsobjekter 
Meløy kommune har utarbeidet lokale forskrifter til Brannvernloven for tilsyn med omsorgs-

boliger eller andre type bygninger. Det gjennomføres i tillegg sporadiske tilsyn etter enkeltved-

tak der dette finnes hensiktsmessig. 

4.9. Andre tiltak mot brann 
Historisk har det vært tradisjon for å bruke tilsyn som virkemiddel i det forebyggende arbeidet. 

Nå er samarbeid med andre aktører viktig for å redusere sannsynligheten for og konsekvensene 

av brann. 
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4.10. Kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser 
Typiske aktiviteter innenfor området er å fremme brannsikkerhet gjennom kommunale og regi-

onale planleggings- og beslutningsprosesser. 

4.11. Risiko- og sårbarhet (ROS) 

Avdelingen deltar bidrar i ROS prosesser innenfor brannvernområdet. Dette kan være offentlige 

og private aktører hvor brannvern er vurdert som et viktig forhold. Hovedsakelig vil dette være 

eiere av større risikoobjekter. 

4.12. Brannforebygging i plan- og byggeprosjekter  

Salten brann mottar plansaker til uttalelse fra arkitekter og eierkommunene. Sakene gjennom-

gås og det gis innspill på forhold som vurderes som relevante for brannsikkerheten.  

I løpet av 2021 er det mottatt 13 saker. Det er gitt uttalelse på 5 av disse sakene. 

Hovedsakelig dreier dette seg om plan- og byggesaker der brannvesenet gir innspill på forhold 

som er relevante for brannvesenets innsats. Dette omfatter ofte tilgjengelighet, plassering og 

vannforsyning.  

Brannvesenet deltar også med innspill til store byggeprosjekter knyttet til tilrettelegging for 

rednings-, slukkeinnsats og valg av branntekniske løsninger. 

4.13. Informasjon/Kampanjer 

Andre tiltak mot brann omfatter flere ulike aktiviteter rettet mot befolkningen generelt, ulike 

risikogrupper og andre deler av samfunnet. Tiltakene har som formål å bidra til å øke brannsik-

kerheten i samfunnet. 

Informasjonsarbeid omfatter generell informasjon til innbyggerne og ulike kampanjer av lokal 

eller nasjonal art. Avdelingen deltar i kampanjer etter vurdering av hensiktsmessighet, kapasitet 

og ressurser. 

Smittesituasjonen medførte av flere av de planlagte kampanjene ble utsatt eller ble gjennomført 

i et begrenset omfang. Sosiale medier og informasjon ble benyttet der det ble vurdert som hen-

siktsmessig. 

4.14. Brannbamsen Bjørnis 

Bjørnis er kommunikasjonsplattform for tiltak rettet mot barn gjennom foreløpig tre hovedsat-

singsområder: 

• Verktøy for barn i forbindelse med brann og andre ulykker. 

• Nasjonalt undervisningsopplegg, som skal være gratis tilgjengelig for alle barnehager 

her til lands. 

• Brannvesenets positive promotør og barnas store helt. 

Lokalt har Bjørnis vært benyttet i flere anledninger i regionen. 
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Bilde 3: Brannbamsen Bjørnis 

4.15. Tiltak risikogrupper 

Trygg Hjemme Salten er etablert som en samspillarena mellom Salten Brann IKS og eierkom-

munene. Trygg Hjemme har som mål at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og 

kunnskap om risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider. Et slikt samarbeid er med å 

skape en mest mulig trygg og brannsikker hverdag for sårbare grupper, personell som yter tje-

nester til disse, samt naboer og pårørende.   

Trygg Hjemme Salten er et forpliktende samarbeid for å møtes jevnlig for å ivareta, opprett-

holde og utvikle;   

• Samarbeid mellom tjenestene- og mellom tjenestene og brannvesenet   

• Risikokartlegging   

• Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak   

• Løse enkeltsaker   

• Evaluere enkelthendelser og brannsikkerhetsarbeid generelt   

• En arena for kompetanse- og tjenesteutvikling   

Trygg Hjemme Salten er i løpet av 2021 etablert som en samarbeids-

arena med alle eierkommunene. 
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4.16. Status samarbeid i kommunene 

 

Figur 4: Status samarbeid i kommunene 

4.17. Kommunevis kommentar 

Beiarn 

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, miljøtjeneste, teknisk avdeling og 

Salten Brann IKS.  

Det var i 2021 planlagt 4 møter i samarbeidet, hvorav 3 ble gjennomført. Det har vært planlagt 

aktivitet om å informere ansatte i innad helse samt pensjonister på deres møtested om samar-

beidet. Dette har ikke latt seg gjennomføre grunnet Covid 19. Aktivitet utsettes til 2022.   

Kommunen har kartlagt alle brukere som mottar kommunal oppfølging. Kommunen har planer 

å digitalisere denne kartleggingen i fremtiden for lettere å hente ut statistikk samt for å effekti-

visere arbeidet.  

Kommunen har hatt en enkeltsak som har blitt løftet inn tverrfaglig i samarbeidet. I denne saken 

har kommuneoverlege, miljøtjeneste, hjemmetjeneste og Salten Brann hatt hjemmebesøk og 

dialog med brukeren hvor det var meldt bekymring. Tiltak for å redusere brannrisiko er iverk-

satt.   

Kommunen har kartlagt hvor de ønsker å installere sitt mobile slukkeanlegg. Anlegget ble ikke 

satt i drift i 2021.   

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kom-

mende planperiode.  

Bodø  

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, miljøtjeneste, tildelingskontor, bolig-

kontor, boligstiftelse og Salten Brann IKS. 

Kommunen ønsket 4 møter i samarbeidet for 2021. Av disse er 2 møter gjennomført. Det er i 

løpet av året gitt informasjon om Trygg Hjemme samarbeidet til kommunedelsutvalget i Skjer-

stad samt til avdelingsledere i hjemmetjenesten. 

Kommunen har så langt ikke kartlagt brannsikkerheten til sine tjenestemottakere.  Kommunen 

har planer om å systematisere kartleggingen av både brukere og sine eiendomsmasse for å sikre 

at bruker får tilbud om egnet og tilpasset bolig ut fra funksjonsnivå. 

Kommune Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold Værøy

Tverrsektorielt samarbeid
1 - Lite samarbeid, 2 - Noe samarbeid, 3 - Godt samarbeid

2 1 1 2 3 1 1 1 3

Risikokartlegging av tjenestemottakere
1- Delvis kartlegging, 2 - Systematisk kartlegging

2 1 1 2 1 1 1 1 2

Risikokartlegging av kommunal bygningsmasse
1 - Delvis kartlegging, 2 - Systematisk kartlegging

2

Mobile slukkeanlegg
1 - Ja

1 1 1

Antall enkelsaker i samarbeidet 2 1 4 1 1

Aktivitetsplan
1 - Ja

1
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Det er brukt tid på å utforme verktøy som rutiner/ prosedyrer og kartleggingsskjema. Verktøy-

ene er tilgjengelige, men ikke implementert i tjenestene. 

Kommunen har 10 mobile slukkeanlegg. Et av anleggene ble montert for en kort periode i løpet 

av året. 

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kom-

mende planperiode.   

Fauske  

Alle 3 møtene som var planlagt i 2021 er gjennomført. I tillegg til dette er det gjennomført 

ekstraordinært møte med helsetjenestene for hvordan den midlertidige endringen av brannbe-

redskapen i Sulitjelma kan påvirke tjenestene. Det er etablert en samarbeidsarena mellom hjem-

metjeneste, Rus og Psykiatri, boligkontor, tildeling, NAV, integrering og Salten Brann IKS.  

Kommunen har kartlagt brannsikkerheten til en stor del av de som mottar tjenester. Kommunen 

har planer å digitalisere denne kartleggingen i fremtiden for lettere å hente ut statistikk samt for 

å effektivisere arbeidet.  

Mobilt slukkeanlegg er ikke montert, men kommunen har tanker om hvor de ønsker å etablere 

dette. 

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kom-

mende planperiode.  

Gildeskål  

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjenesten, tildeling og Salten Brann IKS. Kom-

munen har også planer om å innlemme Rus og psykiatri og teknisk i dette samarbeidet.   

I 2021 ble alle de 4 planlagte møtene gjennomført. I tillegg til dette ble det gitt informasjon om 

samarbeidet til eldrerådet. 

Kommunen har kartlagt brannsikkerheten til alle sine tjenestemottakere med unntak av rustje-

nesten.  

Det mobile slukkeanlegget er ikke montert. Per i dag har ikke kommunen kartlagt hvor dette 

bør installeres.   

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kom-

mende planperiode.  

 Hamarøy 

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, miljøtjeneste, tildeling, teknisk, bo-

ligforvaltning og Salten Brann IKS. I 2021 ble det planlagt 4 møter i samarbeidet, 2 av disse er 

gjennomført. På grunn av en del endringer i personalgruppen, ble det gjennomført et informa-

sjonsmøte utover de 2 møtene om Trygg Hjemme og avtalen som er inngått. Kommunen har 

kartlagt brannsikkerheten hos mange av sine brukere, men pr nå er det ikke presentert et samlet 

bilde av dette innad i samarbeidet.   
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Fire enkeltsaker er løftet inn i samarbeidet. Det er jobbet på tvers av avdelinger og etater for å 

forsøke å finne gode tilnærminger på disse sakene. Hjemmebesøk og ytterligere kartlegginger 

er gjort, velferdsteknologiske løsninger er satt inn samt økt oppfølging av den enkelte. Kom-

munen har hatt mobilt slukkeanlegg montert hos en bruker. Anlegget har vært utløst ved 2 an-

ledninger.  

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kom-

mende planperiode.  

Meløy   

Har etablert en samarbeidsarena mellom plan og bygg, tildeling, hjemmetjeneste og Salten 

Brann IKS. Kommunen er oppfordret til å involvere andre tjenester internt i kommunen som 

blant annet rus og psykiatri og teknisk avdeling/ hjelpemidler, for å styrke det tverrsektorielle 

samarbeidet.   

I 2021 ble det planlagt 4 møter i samarbeidet, 3 av disse er gjennomført. Samarbeidet har savnet 

noen med beslutningsmyndighet fra kommunen i møtene for å styrke arbeidet som gjøres.  

Hjemmetjenesten og tildeling kartlegger brannrisikoen hos sine brukere. Hvordan status er i de 

andre tjenestene er ukjent.  

Det mobile slukkeanlegget er ikke montert. Per i dag har ikke kommunen kartlagt hvor dette 

bør installeres.  

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kom-

mende planperiode.  

Saltdal  

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, rus og psykiatri, boligforvaltning, er-

goterapeut og Salten Brann IKS.   

Av 3 planlagte møter i samarbeidet ble 2 gjennomført.   

Hjemmetjenesten har kartlagt brannsikkerheten hos de brukerne som mottar daglig oppfølging. 

Brannsikkerheten er ikke kartlagt på samme måte i de andre tjenestene. Kommunen ønsker å 

benytte felles kartleggingsverktøy slik at man lettere ser et felles bilde på risikoområdet.  

Kommunen har montert mobilt slukkeanlegg i boliger på Vensmoen. Et anlegg er satt opp slik 

at det kan dekke 2 boenheter. Anlegget skal ha direktevarsling til ansatte på Vensmoen.  

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kom-

mende planperiode.  

Steigen 

Har etablert en samarbeidsarena mellom hjemmetjeneste, rus, boligforvaltning, tildeling og Sal-

ten Brann IKS. Samarbeidet har avholdt alle 4 planlagte møter. 
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Rus og tildeling kartlegger brannsikkerheten for sine brukere fortløpende. Psykiatri og hjem-

metjenesten har ikke kommet i gang med dette arbeidet på grunn av andre prioriterte oppgaver. 

Kommunen har tatt i bruk digitale plattformer som kanskje vil gi økt oversikt på brannsikker-

heten hos sine brukere.  

Det har vært planlagt å avholde informasjonsmøte opp brannsikkerhet og Trygg Hjemme til 

brukere som har oppfølging av rustjenesten. Dette har ikke latt seg gjennomføre grunnet Covid 

19. Aktiviteten forskyves til 2022.  

Det mobile slukkeanlegget er ikke montert. Per i dag har ikke kommunen kartlagt hvor dette 

bør installeres.  

Kommunen har så langt ikke utarbeidet en aktivitetsplan for hva samarbeidet skal gjøre i kom-

mende planperiode.  

Sørfold 

Har etablert et samarbeid mellom hjemmetjeneste, miljøtjeneste, hjelpemidler, tildeling og Sal-

ten Brann IKS. Sørfold har utarbeidet aktivitetsplan for samarbeidet. Denne ble revidert i 2021.   

Kommunen har kartlagt brannsikkerheten til alle tjenestemottakere. Gjennom kartleggingen 

dukket det opp en enkeltsak som samarbeidet har jobbet tverrsektorielt med. Kommunen ønsker 

nå å gå i gang med kartlegging av kommunal bygningsmasse. Dette for å sikre at bruker tildeles 

egnet bolig i forhold til funksjonsnivå. 

Det mobile slukkeanlegget er ikke montert. Kommunen har tanker om hvor dette kan installe-

res.  

Fagdag med fokus på brannsikkerhet ble ikke gjennomført i 2021. Dette utsettes til 2022.   

Værøy 

Samarbeidsavtale ble inngått i november. Samarbeidet vil starte opp i 2022 

4.18. Risikogrupper - Brann i bygning 

I Salten var det i 2021, 102 hendelser med brann i bygning. I tretten av disse hendelsene er det 

rapportert at det var personer i risikoutsatte grupper involvert. Det er grunnlag for å tro at dette 

tallet er høyere, dette på grunn av noe mangelfull dokumentasjon. 

Ingen personer har omkommet i boligbrann i Salten i 2021. 

Hendelsesoversikt branner i Salten fra BRIS 2021 (Brannstatistikk) 

Kommune  Brann i bygning Branntilløp  

komfyr 

Brann i  

skorstein 

Branntilløp i bygg 

annet 

Salten totalt 

(102) 

36 18 14 34 

Beiarn  1   1   

Bodø  22 15 3 27 

Fauske  1 1 5 1 
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Gildeskål  2 1   1 

Hamarøy   1     

Meløy 3   1 3 

Saltdal 1   2 1 

Steigen 4   1   

Sørfold 2   1 1 

Værøy         

  

Brannhendelser i bygninger der noen av beboerne eller besøkende har kjennetegn på risikofakto-

rer 

             Ikke besvart                              Ja                               Nei                      Vet ikke 

                       53                             13                               25                          11 

 

Brannhendelser i bygning der risikofaktor var direkte årsak til brannen 

            Ikke besvart                          Ja                              Nei                        Vet ikke 

                      89                           8                               1                            4 

 

Tabell 1: Hendelsesoversikt - branner i Salten 

4.19. Beredskap-forebyggende - Prosjekt 

Salten brann er med i et prosjekt skal belyse og prøve ut hvordan brannvesenets lokale ressurser 

kan benyttes for å gi økt brannsikkerhet. Samtidig søker prosjektet å finne ut om tilføring eller 

omdisponering av eksisterende ressurser kan gi økt sikkerhet for innbyggerne og andre utsatte 

grupper. Brannvesenet er organisert med ulik struktur i forhold til samfunnets risikobilde lokalt. 

Brannordningene til kommunene er som en følge av dette organisert ulikt. Vi ønsker å finne ut 

hvilke tiltak som gir effekt og hvordan de kan gjennomføres innenfor de ulike brannordninger. 

Prosjektet i Salten brann er en del av nasjonal pilot sammen med Oslo brann- og redningsetat, 

Rogaland brann- og redning IKS og Østre Agder brannvesen IKS. 

Det har ikke vært aktiviteter i prosjektet i 2021. 

Første delprosjekt i Fase 1 hadde oppstart I Hamarøy i november 2018. 

 

Bilde 4: Oppstartsmøte med idedugnad i Hamarøy 



 

29 
 

4.20. Farlige stoffer  

Virksomheter som oppbevarer farlige stoffer, har meldeplikt til DSB (Direktoratet for sam-

funnssikkerhet og beredskap) knyttet til oppbevaring av store mengder. Salten Brann mottar 

meldinger fra eierkommunene om nye anlegg i vårt område.. I tillegg har vi tilgang til FAST-

registeret fra DSB. Dette registeret benyttes som grunnlag for kartlegging og vurdering av risi-

koforhold og for gjennomføring av tiltak. 

Kommunen har etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og 

trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av 

farlig stoff) hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med landets brannvesener 

gjennomfører årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff. Aksjonen gjennomføres med ulike emner 

hvert år. 

Tema for tilsynsaksjon de siste årene: 

2014 Gassanlegg bolig 

2015 Gassanlegg næring, industri 

2016 Kuldeanlegg med Ammoniakk, fylleanlegg for gass 

2017 Restauranter som bruker gass, opprydding FAST 

2018 Restauranter som bruker gass, opprydding FAST Trinn 2 

2019 Containerstasjoner med overgrunns drivstofftanker 

2020 Aksjonen utsatt 

2021 Kjelanlegg og lager med ammoniumnitrat. 

 

Tabell 2: Tema tilsynsaksjoner 

I 2021 ble det gjennomført tilsyn med 7 virksomheter i Salten innenfor tema for aksjonen. Ak-

sjonen avdekte ikke alvorlige avvik. Virksomhetene ivaretar krav til sikkerhet på en god måte.  

I tillegg ble det gjennomført tilsyn med sammen med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap) innenfor temaet Storulykke ved 3 virksomheter i Salten. 

4.21. Pyroteknisk vare 

Alle virksomheter som driver med handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) skal ha tillatelse 

fra kommunen. Etter etablering av Salten Brann ble denne myndigheten delegert til selskapet. 

Salten Brann behandler søknader og gjennomfører tilsyn knyttet til handelen. Det er gitt tilla-

telse til 28 utsalgsteder i Salten.  
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Kommune Antall 

Bodø 4 

Beiarn 1 

Fauske 5 

Gildeskål 1 

Hamarøy 3 

Meløy 7 

Saltdal 3 

Steigen 2 

Værøy 2 
 

Tabell 3: Utsalgssteder - pyroteknisk vare 

Salten brann gjennomførte tilsyn med utvalgte utsalgsteder. Det ble gjennomført tilsyn med 3 

utsalgsteder. Tilsynene avdekket ikke større avvik i forhold til krav. 

Det er etablert nasjonale rutiner for rapportering av personskader og materielle skader som følge 

av bruk av fyrverkeri. Brannvesenet er gitt rollen for koordinering og formidling av rutinen til 

politi og helse. I 2021 ble det ikke rapportert alvorlige uhell ved hendelser med fyrverkeri i 

Salten.  

4.22. ROS andre virksomheter 

Brannvesenet har deltatt i ROS/beredskaps analyser knyttet til andre virksomheter/aktører i re-

gionen.. 

Statens Vegvesen 

Brannsikkerheten i vegtuneller i regionen er varierende. Sammen med SVV har det vært en 

prosess for å finne midlertidige tiltak rettet mot eksisterende tuneller på E6 gjennom Sørfold 

frem til etablering av ny trase. Tilskudd til midlertidige tiltak for økt beredskap ble innvilget av 

SVV i 2020. 

4.23. Arrangementer 

Ved større arrangement på steder eller i bygg som normalt ikke brukes eller er tilrettelagt for 

arrangement skal arrangør gi melding til brannvesenet etter brannlovens § 7.  

Det har vært lav aktivitet innenfor området i 2021 grunnet nedstigninger i samfunnet. 
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5. Bolig- og feierseksjonen 

 

Bilde 5: Feiere i aksjon 

Bolig- og feierseksjonen i Salten Brann er en del av forebyggende avdeling. Feiertjenestens 

hovedoppgaver er feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av 

bygninger, samt å bidra i andre aktiviteter i avdelingen. Dette innebærer feiing av røykkanaler 

i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk etter behov, at det ved behov blir ført 

tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk og at det blir ført tilsyn med 

fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i, eller i tilknytning til, fyringsanlegget. 

Feie- og tilsynstjenester leveres med bakgrunn i behovet til hvert enkelt fyringsanlegg. Fyrings-

mønster, oppvarmingskilder, type fyringsanlegg og ytre miljø er ulike faktorer som utgjør fy-

ringsanleggets behov for tjenester. Behovet bygger på kjente data som er tilgjengelig til enhver 

tid. 

5.1. Behov for feiing og tilsyn med fyringsanlegg  

De senere årene viser en tydelig trend på at behovet for feiing av røykløp går nedover i vår 

region. Installasjon av energieffektive ildsteder, varmepumper og moderne byggeskikk samt 

milde vintre har påvirket feiebehovet. I tillegg kan vi se at det i løpet av en fireårssyklus er ikke 

feie- og tilsynsaktivitetene jevnt fordelt hvert år. Dette henger trolig sammen med at det tidli-

gere var feiing og tilsyn minst hvert 4. år og at aktivitetsmengden ved oppstarten av «4. års 

intervaller» med feiing og tilsyn ble fordelt slik.  

Det reduserte behovet for feiing og tilsyn er også en del av en dreining fra 4. års sykluser til 6. 

års sykluser, som vil føre til et mindre antall feiinger og tilsyn pr år enn hva vi har sett tidligere. 

Dette frigjør tid til bedre kartlegging, bedre risikovurdering og bedre oppfølging av ulike akti-

viteter knyttet til feie- og tilsynsaktiviteter. 
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Figur 5: Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Salten 

Koronarestriksjoner og smittefare for våre feiere har, sammen med tiltak for å hindre at feier-

personell bidrar til smittespredning mellom husstander, medført at det ikke har vært mulig å 

levere tjenester på samme måte som før pandemien. Særlig har tilsyn med fyringsanlegg vært 

utfordrende å gjennomføre som normalt. 

5.2. Gjennomførte aktiviteter 

Fyringsanlegg i boliger 

I boliger gjennomføres feiing og tilsyn med fyringsanlegget etter behov. Behovet er en konse-

kvens av risikoen for brann med det enkelte fyringsanlegget.  

Under pandemien har det ikke vært forsvarlig å gjennomføre tilsyn som normalt. Derfor har det 

blitt utført langt mindre tilsyn enn feiinger i 2021.  

Alle fyringsanlegg som ansees å ha en høy-moderat risiko for brann har fått tilbud om feiing. 

Det er også gitt informasjon om nødvendige risikoreduserende tiltak for å bedre brannsikker-

heten med fyringsanlegget. 

Objekter med lav risiko for brann i eller i forbindelse med fyringsanlegget har ikke vært prio-

ritert med fysisk besøk under pandemien. Vi har gjennom dialog med eiere av lavrisikoanlegg 

og gjennomgang av kjente data, endret behovet for feiing og tilsyn for mange fyringsanlegg.  
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Figur 6: Feiing av skorstein i boliger 

 

Figur 7: Tilsyn med fyringsanlegg i boliger 

  



 

34 
 

Fyringsanlegg i fritidsboliger 

 

Bilde 6: Feier som feier pipe på hytte 

I 2021 er det gjennomført feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 668 fritidsboliger i flere av Sal-

tenkommunene. Det er bl.a utført ca 190 besøk i et stort hytteområde uten veiforbindelser vest 

for Rognan. Erfaringene fra dette området brukes nå aktivt for å planlegge hyttebesøk i tilsva-

rende områder. 
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Bilde 7: Feier på tur til en hytte i Meløy 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er mer tidkrevende enn i bolig. Beliggenhet, 

eierstruktur, eiers bostedsadresse og varierende kvalitet på tilgjengelig bygningsdata gjør tje-

nestene tidkrevende.  
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Figur 8: Antall besøkte fritidsboliger 

Å gjennomføre første besøk i fritidsboliger er en viktig del av å kartlegge fyringsanlegget. De 

fleste vi har vært i kontakt med så langt har forsøkt å tilrettelegge for det første besøket, men 

langt fra alle får til dette på grunn av beliggenhet og reisevei. Derfor blir mange aktiviteter utsatt 

til senere anledninger der det kan passe bedre for eier. Slike utfordringer  

De fleste eiere har respondert svært positivt til tjenesten og har vist feieren stor tillit. Spesielt 

hytter på fjellet får feieren med seg nøkler for å låse seg inn for å gjennomføre tilsyn med 

fyringsanlegget. Rapporten genereres fortløpende under tilsynet, og er gjerne besvart med en 

tiltaksplan fra eier før feieren har forlatt hytta. 

5.3. Fokusområder ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Oppfølging av avvik med fyringsanlegg og kartlegging av fyringsanlegg har vært et fokusom-

råde for tilsyn med fyringsanlegg gjennom hele pandemien. Ved å ha økt fokus på historiske 

avvik og kartlegging av fyringsanlegg, viser det seg at mange fyringsanlegg er oppgradert eller 

er planlagt oppgradert, men at eier ikke har meldt fra om endringen. 

Der avvik blir rettet, og der vi mottar til-

bakemeldinger på plan for retting av av-

vik, kan vi gjøre ny risikokartlegging og 

avslutte inneværende tilsyn. Så lenge vi 

ikke mottar tilbakemeldinger tar vi ut-

gangspunkt i at avvik ikke er rettet og at 

fyringsanlegget kan ha en økt risiko for 

brann. Ved slike tilfeller forsøker vi å 

komme i kontakt med eier for å informere 

 

Bilde 8: Feiersvenn og huseier ser på en sylinderovn fra ca  

1900-1920 
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om hvor viktig det er at fyringsanlegget vedlikeholdes og gjennomfører hyppigere feiing og 

tilsyn som et risikoreduserende tiltak. 

Med større fokus på kartlegging av tjenestebehov og planlegging av aktiviteter, har vi fått bedre 

dialog med innbyggerne. Dette har ført til færre “bomturer”, bedre informasjonsdeling og ut-

vikling av tjenesteleveransen.  

Som et supplement til «normale» tilsyn med fyringsanlegg har dialogen med huseier over tele-

fon og annen digital kommunikasjon endret behovet for et fysisk tilsyn enn tidligere antatt. 

5.4. Fyringsanlegg i Salten 

Antall fyringsanlegg i bruk 

Antall fyringsanlegg vokser stadig. Dette skyldes flere faktorer som bl.a nybygg, kartlegging 

av fritidsboliger og økende datakvalitet. 

Bedre tilgang på kommunens data har fanget opp mange objekter som tidligere ikke har vært 

meldt inn som feie- og tilsynsobjekt hos oss. Disse objektene får tilknyttet riktig fagdata og vil 

få tilbud om tjenester etter behov. 

 

 

Figur 9: Utvikling antall fyringsanlegg i Salten 

Økningen i antall fyringsanlegg i bolig er størst i kommuner med eldre bebyggelse og i mindre 

sentrale områder. Mange boliger benyttes kanskje ikke som primærbolig, men er oppført som 

bolig i matrikkelen. Vi har begrenset oversikt over hvilke boliger som benyttes som fritidsbo-

liger dersom boligen ikke er oppført i matrikkelen til fritidsformål. 
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Figur 10: Utvikling antall fyringsanlegg i bolig 

Under kartleggingsprosessen av fritidsboliger i 2018-2020, svarte mange at de ikke hadde skor-

stein og/eller ildsted i sin fritidsbolig. Dette kan skyldes flere faktorer som misoppfatning av 

spørsmål i kartleggingsspørsmål og et forsøk på å unngå feie- og tilsynsavgift (noe mange har 

bekreftet i ettertid). 

Flere som tidligere har svart at de ikke har fyringsanlegg i fritidsboligen melder sin interesse 

for feiing når de oppfatter at feieren er i området. 

 

Figur 11: Utvikling antall fyringsanlegg i fritidsbolig 
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5.5. Antall ildsteder 

Det har i 2021 vært en liten nedgang i det totale antall ildsteder, men antallet rentbrennende 

ildsteder øker. Nedgangen skyldes i hovedsak at eldre ildsteder er fjernes ved oppussing. Mange 

eldre hus har flere ildsteder, men ofte blir bare ildstedet i stua erstattet med et nytt. Ildsteder i 

andre rom kobles fra og blir ikke erstattet med et nytt ildsted. 

Vi mottar mange meldinger om nymonterte ildsteder, men finner stadig nye ildsteder som er 

montert, men ikke innmeldt. 

 

Figur 12: Utvikling antall ildsteder i Salten 

Endringer på fyringsanlegg 

Eiere av fyringsanlegg har selv meldeplikt ved installasjon av ildsted og vesentlige endringer 

av fyringsanlegg. Feierne fanger opp langt flere endringer ved tilsyn enn det som blir innmeldt. 

Slike endringer kan ha gitt økt risiko for brann og et annet behov for feiing og tilsyn enn risi-

kobildet før endringen på fyringsanlegget. 

Søknadspliktige tiltak med fyringsanlegg 

Etablering av fyringsanlegg og rehabilitering av fyringsanlegg er søknadspliktige tiltak. Slike 

søknader er det kommunen som behandler. Dette er data som er viktig for å kunne risikovurdere 

anlegget riktig.  

All informasjon knyttet til fyringsanlegget som kommunen mottar har stor nytteverdi for oss. 

Ved rehabilitering av skorsteiner og nyoppføringer av skorstein skal det søkes til kommunen 

om tillatelse om bygging. Det er derfor viktig at kommunen tilgjengeliggjør sine relevante data 

om fyringsanlegg. 
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5.6. Brann i skorstein 

Tett oppfølging av fyringsanleggene gjennom feiing og tilsyn bidrar til at brann i fyringsanlegg 

forekommer sjeldent. Spesielt sjeldent er det med branner som sprer seg til tilstøtende byg-

ningskonstruksjoner.  

I 2021 var det 14 branner i skorstein som utgjør 1,7 branner i skorstein pr. 10 000 innbygger i 

Salten. Til sammenligning er snittet for Nordland 1,9 pr 10 000 innbygger. Totalt var det 46 

branner i skorstein i 2021. I Salten har det siden 2017 vært et snitt på ca 11 branner i skorstein 

årlig. 

 

Figur 13: Antall sotbranner fra 2017 i Salten 

 

Figur 14: Antall sotbranner pr 10.000 innbygger fordelt på fylke  

Figuren viser at Nordland har få sotbranner sammenlignet med andre fylker. 

Av ulike grunner var det i 2021 en økning på 38 prosent på landsbasis sett opp mot perioden 

2016-2020. Økningen skyldes trolig en kombinasjon av hyppige kuldeperioder, dyrere strøm 

og hjemmekontor som følge av korona. I Nordland har vi ikke hatt samme dramatiske effekt 

som ellers i landet, men det har vært en liten økning her også.  

Evaluering av brann i skorstein 
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Vi evaluerer alle branner i skorstein. Etter en hendelse blir det ført tilsyn med fyringsanlegget 

for å avdekke anleggets tilstand. Data fra hendelsen benyttes til videre risikovurdering av fy-

ringsanlegg. 

Felles for alle branner i skorstein i Salten er at ingen har spredt seg fra fyringsanlegget til andre 

deler av bygningen. Stort sett er årsaken til større branner i skorstein at sot ikke er fjernet fra 

sotluke. Feieren tilbyr å fjerne sotet etter feiing. Som regel ønsker huseier å gjøre dette selv, 

eller har unnlatt å tilrettelegge for at feieren kommer til sotluka. De fleste branner kan unngås 

ved at feieren får tilgang til sotluke og røykrør fra ildsted etter feiing. 

5.7. Salg av tjenester 

Salg av tjenester til Lurøy kommune 

I 2021 leverte Salten brann feie- og tilsynstjenester for Lurøy kommune. Lurøy har litt i over-

kant av 700 fyringsanlegg tilknyttet boliger. Tjenestene levert for Lurøy kommune har blitt 

belastet Lurøy kommune i sin helhet. 

Dette oppdraget har skapt inntekter for selvkostområdet, dekker kostnadene for tjenestelever-

ansen for Lurøy kommune og bidratt positivt til eierkommunenes kostnader for feie- og tilsyns-

tjenester for sine innbyggere. 

Salg av metadata 

Salten brann har inngått avtale med eksterne leverandører for levering av informasjon og me-

tadata. Etterspørselen etter slike data er hovedsakelig fra Eiendomsmeglere i forbindelse med 

salg av eiendommer. Salten Brann har avtale med Ambita Infoland AS, Proconet AS og Norkart 

AS om levering av informasjon og metadata. Dette utgjør en inntektskilde som drifter løsningen 

og som bidrar til driften av feiertjenesten. Gjennom disse løsningene leverer Salten Brann data 

for de fleste av våre eierkommuner.  

I løpet av 2021 har Salten Brann betjent 1218 henvendelser gjennom meglerpakken. 

 

Figur 15: Antall rapporter generert gjennom meglerpakken 
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5.8. Lærlinger 

Salten brann er godkjent lærebedrift i feierfaget. Lærlinger rekrutters hovedsakelig fra videre-

gående skoler eller gjennom utlysinger. Feierfaget er et særløpsfag der første året gjennomføres 

på Bygg- og anleggsteknikk på videregående skole og deretter tre år i bedrift. 

I 2019 fikk to søkere anledning til å gå inn i feiertjenesten som lærling i feierfaget. De er ved 

årsslutt 2021 snart ved veis ende i sin læretid. Svenneprøve skal etter planen avholdes mot 

sommeren 2022. 

Lærlingene har gjennomført lærlingeskolen trinn 1 og 2 ved Norges brannskole og fulgt opp-

læringsplan for bedriften gjennom året 2021. 

5.9. Digital kommunikasjon mellom kommunen og Salten brann 

God kommunikasjon mellom kommunene og Salten brann er en forutsetning for gode feie- og 

tilsynstjenester. Tilgang på riktig data på bygninger og fyringsanlegg er viktig for at Salten 

Brann skal kunne utføre sitt oppdrag på en effektiv måte. Med gode data på bygninger og fy-

ringsanlegg, vil tallgrunnlaget på antall fyringsanlegg i tjenesteporteføljen være mer forutsigbar 

og tilgjengelig for kommunene. 

Matrikkeldata 

God matrikkelkvalitet er viktig for å kunne gi gode feie- og tilsynstjenester. Matrikkeldata knyt-

tes opp mot fagdata som samlet gir risikogrunnlaget for fyringsanleggene. 

For å kunne tallfeste fyringsanleggene i kommunene må matrikkelgrunnlaget være riktig. Byg-

ningens formål og type er en av faktorene for hvilken risiko fyringsanlegget vurderes etter. 

Riktig matrikkeldata bidrar til at risikoreduserende forebygging av brann kommer i gang i en 

tidlig fase.  

Nytt fagsystem, nye muligheter 

I 2021 fikk Salten Brann et nytt fagsystem for å ivareta feie- og tilsynsregisteret. Komtek for-

valtning er byttet ut med Komtek Brannforebygging. Dette fagsystemet skal etter hvert kunne 

dele data på tvers av kommunale etater som benytter fagsystemer levert av Norkart. 

Plattformen gjør feieren mer mobil og har ny funksjonalitet som bl.a innsikt i gebyr, digital 

innbyggerdialog, automatisk oppdatering av matrikkeldata m.m. 

For kommuner som fører gebyr i Komtek Forvaltning, er det nå mulig å hente ut rapport fra 

Komtek Brannforebygging som gjør det mulig å sammenstille våre og deres data. Rapporten 

viser hvilke fyringsanlegg vi leverer tjenester til og hvilke fyringsanlegg som kun mottar gebyr.  

Fagsystem fanger opp nyetablerte bygg. Dette gjør at fagdata kan etableres fortløpende ved 

ferdigattest på bygningen. Kommuner som ikke benytter KomTek har ingen integrasjon. Der 

må kommunen og Salten brann fortsatt etterspørre og sammenstille lister manuelt. 
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5.10. Digital innbyggerdialog 

Med det nye fagsystemet har nå feieren og innbyggeren begynt å kommunisere mer digitalt. 

Varsling av feie- og tilsynstjenester skjer nå i hovedsak digitalt. Eier av et fyringsanlegg mottar 

nå SMS med informasjon om planlagt tiltak og link til «MinEiendom» som er en portal med 

oversikt over eiendomsdata. Feiedata er tilgjengelig for innbyggerne i alle Salten brann sine 

eierkommuner. 

 

Figur 16: Plassering av lenke til «MinEiendom» på Salten Brann sin hjemmeside 

Eier av fyringsanlegget vil også motta og svare på feie- og tilsynsrapporter gjennom «MinEi-

endom» portalen. 

5.11. Selvkost 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er et tjenesteområde som er omfattet av selvkostprinsippet. 

Dette innebærer at inntektene fra gebyrer ikke skal overstige kostnaden ved å produsere tjenes-

tene. Kostnadene som er nødvendige for denne tjenesteproduksjonen dekkes i sin helhet av 

gebyrer og inntekter fra salg av tjenester. Overskudd eller underskudd i budsjettet for tjenesten 

avsettes/belastes av fondsmidler.  

5.12. Feie- og tilsynsgebyr 

Salten Brann belaster eierkommunene for antall boliger og fritidsboliger som er tilknyttet fy-

ringsanlegg for oppvarming av byggverk basert på til enhver tids kjente data. Pris per bolig og 

fritidsbolig reflekterer det tjenesten koster i snitt i vår region. 

Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg. Gjennom lokal forskrift kan kommunen fastsette hvilke tjenester feie- og 

tilsynsgebyret dekker og hvilke tiltak som gir fritak for avgift. Det er kun direkte og indirekte 

kostnader kommunen har for å levere feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg som kan av-

giftsfinansieres. 

Det er opp til kommunen hvorvidt den ønsker å ha samme gebyrsats for alle, eller om man 

ønsker å differensiere størrelsen avhengig av hyppighet, fyringsanlegg, boligtype eller lignende. 

Med tanke på at hyppigheten for feiing og tilsyn kan være varierende er det viktig med infor-

masjon om hva tjenesten dekker. 
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5.13. Ny elektrisk varebil 

Bolig- og feierseksjonen har investert i sitt første helelektriske kjøretøy. Kjøretøyet er første 

steg inn i fremtidens servicekjøretøy, innredet med tanke på arbeidsmiljø og sikkerhet. 

 

 

Bilde 9: Elektrisk varebil 
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6. 110 Nordland   

6.1. Ledelse  

John Harald Løkås er avdelingsleder for 110 Nordland.  

6.2. Ansvarsoppgaver  

Sentralen har i sitt virkeområde det lovpålagte ansvaret for blant annet følgende oppgaver:  

• Mottak av nødmeldinger om brann, ulykke og akutt forurensing  

• Mottak av nødmeldinger fra Politi og AMK og trippelvarsling  

• Gi faglige råd og veiledning til den nødstilte og ressurser på stedet  

• Sende riktig og tilstrekkelig ressurser ved en hendelse  

• Føre logg under hendelser, herunder lydlogg av samband og nødanrop  

• Mottak av automatiske alarmer fra særskilte brannobjekt (§ 13 bygg)  

  

Sentralen har også påtatt seg flere oppgaver som ikke er lovpålagt, blant annet mottak av auto-

matiske alarmer fra borettslag, offentlige bygg og institusjoner samt næringsbygg.  

 

Bilde 10: 110-nødsentralen i midten av Samlok nord på Albertmyra 

  

 

110 Nordland var ved utgangen av 2021 organisert med 19 årsverk, der 16 av disse er tilknyttet 

helkontinuerlig skiftordning for bemanning av 110-nødsentralen. Resterende årsverk er ledelse, 
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IKT og fagutvikling. Vaktordningen er lagt opp slik at det er 3 erfarne operatører på vakt døgnet 

rundt, deriblant en vaktkommandør. Sentralens bemanningsnivå er på nasjonal minimumsstan-

dard.  

Dekningsområdet har i 2021 bestått av 41 kommuner i Nordland og Sør-Troms. Bindal i 

Nordland tilfaller Trøndelag sitt dekningsområde og Gratangen i Sør-Troms tilfaller vårt dek-

ningsområde. Dette gir følgende kjernetall innenfor dekningsområdet i 2021:  

• Kommuner: 41  

• Brannvesen: 22   

• Brannstasjoner: 77  

• Kjøretøy: 190  

• Antall brannmannskaper: ca. 1.550  

• Antall innbyggere: 239.854  

• Areal ca. 39.000 km2  

• 2 Politidistrikt   

(Nordland og Troms)  

• 3 AMK sentraler  (Tromsø, Bodø og Sandessjøen)  
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Figur 17: 110-regionen 

Den nye organiseringen av sentralen gjør kommunene mer forberedt på å møte større og mer 

komplekse hendelser som måtte kunne oppstå i regionen.   

Tilbakemeldinger fra kommunale brannetater som er tilknyttet sentralen, indikerer at de er til-

fredse både med responstid, oppfølging og støtte når hendelser skal håndteres.  
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6.3. Samlokalisering av nødsentralene til politi, brann og helse (Samlok Nord)  

2021 har vært preget av koronapandemien. Det har ikke vært mulighet til å drive videreutvikling 

av Samlok slik som det er ønsket. Avstanden har blitt større og noe av det gode samvirket har 

forvitret. Vi ser fram til normalsituasjon i 2022 og arbeidet med tettere samarbeide kan gjen-

opptas. 

  

 

Bilde 11: Samvirke i praksis 

 

6.4. Ny samarbeidsavtale  

2021 var første år med ny samarbeidsavtale. Det er nå en situasjon hvor alle kommuner deltar 

på like vilkår. Samarbeidsavtalen som gir alle alarminntekter til 110 sentralen via 120 alarmav-

delingen har vist seg å være et godt konsept for drift. Det er 3 kommuner som bare har signert 

en midlertidig avtale ut 2021 med bakgrunn i at de ønsker utredet annen eierstruktur for 110 

sentralen. Dialog med disse kommunene vil fortsette i 2022. Avtalen skal sikre transparens og 

åpenhet vedrørende økonomiske forhold for driften av 110-sentralen, herunder budsjett, regn-

skap og eventuell disponering av overskudd. Videre har 110 Nordland til hensikt at avtalen også 

skal sikre mest mulig påvirkning og medbestemmelse for deltakerkommunene, herunder også 

de som ikke er eierkommuner av Salten Brann IKS. Selv om disse kommunene ikke har formell 
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beslutningsmyndighet for 110 Nordland/Salten Brann IKS, så mener vi at deres innspill gjen-

nom fastsatte organer i avtalen skal tillegges vesentlig vekt vedrørende drift, investeringer, or-

ganisering og markedsmessige forhold underlagt 110-sentralen.  

6.5. Ny finansieringsmodell 2021  

110 Nordland har to hovedinntektskilder opp mot driften. Disse er innbyggerbasert deltaker-

avgift og en andel av inntektene fra direktekoblede brannalarmer. I den nye finansieringsmo-

dellen er det en forventning at alarminntekter skal bidra til å bygge opp et bufferfond som kan 

håndtere forventede svingninger i driftskostnader i årene som kommer. Etter hvert skal alarm-

inntekten genere inntekter som også kan tilbakeføres til kommunene. Mål med ny finansie-

ringsmodell er å redusere kommunenes innbyggerbetaling til kr 0.   

6.6. Ny prismodell 2021  

Ved innføring av ny prismodell i 2021 har inntekter for drift av 110 sentralen fått et betydelig 

løft. Den er endret fra fast pris på alarmsender til en modell som tar hensyn til byggets stør-

relse og kompleksitet. Innføring av ny prismodell har medført mye ekstra arbeide for 120 

alarmavdelingen og er nå sluttført.    

6.7. Markedsenheten (120)  

Oppretting av markedsavdeling (2020) og endring av inntektsmodellen med påfølgende ny 

samarbeidsavtale har vært en suksess så langt. Dette har endret kommunenes kostnader fra 

innbyggerfinansiert drift av 110 sentralen til drift dekket av alarminntekter. 120 avdelingen 

leverte inntekter betydelig over budsjett i 2021. Dette er inntekter som kom godt med når 

kostnader for OHV skulle dekkes i 2021.  

Det er inngått en samarbeidsavtale med kommuner i Sør-Troms som vil gi alarmavdelingen 

en større andel av inntektene samtidig som det innføres en ny prismodell lik den som er i 

Nordland. Avtalen med Sør-Troms har en varighet på 3 år. Alarmavdelingen har i 2021 hatt 

ett årsverk og i 2022 er det planlagt å utvide med en selger-/markedsføringsstilling.  

6.8. Nasjonalt digitalt verktøy for oppdragshåndtering   

I 2018 varslet DSB av dagens oppdragshåndteingsverktøy (Vision) for utalarmering måtte byt-

tes ut. Det var også en forutsetning at kommunene skulle betale kostnadene for nytt verktøy 

(OHV). Siden kommunene må betale kostnader ville de også ha styring med hvilket verktøy 

som skulle leveres. Får å håndtere dette felles på vegne av alle kommuner er det dannet en 

nasjonalt eid IKS, Norsk kommunesamarbeid 110 IKS (NKS110 IKS). NKS 110 IKS har gjen-

nomført anskaffelsen og følger utviklingsprosessen for nytt OHV. Valgt leverandør ble Locus 

Emergency og første testinstallasjon er beregnet til april 2022. OHV leveres i 2 puljer hvor 

første del, som erstatter Vision, skal leveres høsten 2022. Delt 2 som inneholder utvidelser av 

funksjoner vil komme på plass tidlig 2023. Når denne leveransen er fullført vil 110-sentralene 

har et moderne OHV, som også skal ha et utviklingspotensial gjennom hele avtaleperioden til 

2033. 

For 110 Nordland ble OHV anskaffelsen en økonomisk utfordring. Det var i 2020 ikke kjent 

hvilken kostnad som ville påløpe i 2021 og følgelig ikke satt av tilstrekkelig finansiering for å 



 

50 
 

håndtere anskaffelsen. Den nasjonale anskaffelsen finansieres gjennom forholdstall mellom an-

tall 110 sentraler og hvilket befolkningstall det er i området disse dekker. For 110 Nordland er 

kostnadsdekningen 6 % av den nasjonale kostnaden. Finansieringen ble løst gjennom bruk av 

fondsmidler, alarminntekter og innbyggerbetaling. 

110 sentralen har hatt en stilling, med ca 50%, knyttet til utviklingsarbeidet i prosjektet i 2021. 

6.9. Nasjonal rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten (BRIS)  

Hovedformålet er at disse dataene skal gi brann og redningsvesenet et bedre grunnlag for å 

utvikle statistikk og drive mer effektivt og målrettet forebyggende arbeid. Data fra BRIS vil 

således gi nasjonale og lokale beslutningstagere viktig styringsinformasjon og dermed et godt 

grunnlag for å utvikle organiseringen av brann og redningsvesenene de nærmeste årene. BRIS 

er under stadig utvikling og dataene presenteres nå åpent i Brannstatistikk.no.  

Brannstatistikk.no er en web basert tjeneste som gir oversikt over oppdrag brann- og rednings-

tjenesten håndterer. Brannvesen og 110-sentraler kan logge seg inn på Brannstatistikk.no, der 

de får tilgang til BRIS-Ut og BRIS-Inn.  

BRIS-Ut: Som innloggede brukere har brannvesenet og 110-sentralene tilgang til en utvidet 

statistikk- og visualiseringsmodul.  

BRIS-Inn: Brannvesenet og 110-sentralene kan også rapportere oppdrag brann- og redningstje-

nesten håndterer.  

6.10. KKI (kommando-kontroll-informasjon)  

2021 har vært benyttet til å fortsatt utvikle gode systemer for KKI. Spesielt viktig er funksjonen 

til å kunne overta meldes mobilkamera, samtidig med samtale, slik at også 110 sentralen kan 

de situasjonen som melder beskriver. Når nytt oppdragshåndteingsverktøy (OHV) innføres i 

2022 vil denne funksjonen bli intrigert i OHV. Politimesteren har fått oppgradert lokal resings-

sentral (LRS) hvor også 110sentralen kan dele informasjon. Den samme muligheten har 110-

sentralen til å dele informasjon med politiets operasjonssentral og vice versa.    

Salten brann ble i 2021 ISO sertifisert på standarder i 14001, 9001 og 45001 og dermed også 

110-sentralen. Dette vil få stor verdi framover ved at all aktivitet på sentralen følger en standard.  

I 2021 ble det innledet et tettere samarbeide med vegtrafikksentralen (VTS) hvor alle operatø-

rene på 110 var på besøk på VTS. Løsningen med bilde og dataoverføringen mellom VTS og 

110 er videreutviklet for å raskere kunne etablere felles situasjonsforståelse. 

6.11. Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser  

2021 var et år hvor det ble mye rokeringer på personell. Det ble ansatt 3 nye operatører og bytte 

av leder samt operativ leder/NK. Samtidig hadde 110 sentralen et sykefravær som var betydelig. 

Dette førte til at mål for reduksjon av merforbrukt arbeidstid ikke ble nådd. Ved inngangen til 

2022 er alle stillinger besatt, og kommende år vil ha stort fokus på arbeidsplanlegging med mål 

på å redusere merforbrukt arbeidstid. 
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6.12. Bidra til å redusere unødige utrykninger  

110 sentralen har fokus på å bruke alle tilgjengelige verktøy og ressurser for å avklare situa-

sjonsbildet så tidlig som mulig. På denne måten søker vi å alltid utalarmere riktig resurs til 

nødstilte. Gjennom forebyggende arbeide og informasjon angående direktealarmer ser vi nå en 

nedgang i unødige utrykninger.   

6.13. Statistikk 2021 for dekningsområdet til 110-nødsentralen  

110-nødsentralen håndterer årlig svært mange alarmer som kommer fra automatiske brannalar-

mer i bygg og av disse er det svært få som er reelle. Totalt sett håndterte 110-nødsentralen 134 

hendelser med brann i bygning. I kontrast til dette mottok sentralen melding om 324 helseopp-

drag og 246 trafikkulykker. Vi ser altså en trend der brannvesenet oftere og oftere håndterer 

andre oppdrag enn brann. I 2021 er det en økning i helserelaterte oppdrag og nedgang i trafikk-

hendelser mens brannhendelser er som 2020.  

  

 

Figur 18: Fordeling av oppdrag for brann- og redningsvesenet i 110-området  i 2021. 

 

(Utdrag av hendelsestyper). 

  

  

 

 

 



 

52 
 

7. Personal/administrasjon 

7.1. Ledelse 

Per Gunnar Pedersen er daglig leder og ansvarlig for selskapet i sin helhet. 

Kjetil Haugen er vikarierende assisterende daglig leder og holder oversikt over administrasjo-

nens samlede oppgaver og ressursinnsats.  

John-Ivar Strøm er HR sjef i selskapet. 

Tor Sommernes er kvalitetsleder. 

7.2. Ansvarsoppgaver 

Administrasjonen følger opp økonomiske systemer og gir støtte i personellmessige forhold. De 

har utstrakt kommunikasjon med eierkommunene og med ekstern leverandør av forvaltnings-

tjenester for å gi oppdatert og riktig styringsinformasjon. Administrasjonen følger opp og iva-

retar eller bistår avdelingene i ansettelsesprosesser, oppfølging av fravær, lederstøtte mv.  

7.3. Rekruttering 
I 2020 har det vært gjennomført vesentlig innsats i rekrutteringsprosesser for kritiske funksjoner 

i tillegg til den normale rotasjonen av stillinger.  

7.4. Ledelsessystemer, internkontroll og arbeidsmiljø 

Prosjekt kvalitet 2020 ble avsluttet i juli 2021. Selskapet har i dette prosjektet etablert og satt i 

drift ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø etter ISO9001:2015, ISO 14001 og 

ISO 45001:2018 standarden. Utvikling av systematisk internkontroll er et fokusområde for sel-

skapet. Ledelsessystemene støtter det systematiske arbeidet med å forbedre virksomhetens in-

ternkontroll. Interne revisjoner, avvik, forbedring sammen med ledelsens gjennomgang økter 

selskapets prestasjoner. Ledelsessystemenes mål for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø blir er 

blitt tydeligere gjennom prestasjonsindikatorer med grafisk visning. Selskapet skal foreta eks-

tern revisjon av ledelsessystemene i juli 2022. 

8. Styret og representantskapet for Salten Brann IKS i 2021 

8.1. Styret i Salten Brann IKS 

 

Navn Medlem Varamedlemmer 

Adelheid B. Kristiansen Styreleder Truls Paulsen 

Knut Hernes Nestleder Kjersti Steinsvåg Hansen 

Silje Nordgaard Medlem Jan Tore Svendsgård 

Kristian Iversen Fanghol Medlem Siv Anita J. Brekke 

Trond Dagfinn Nilsen Medlem (ansattevalgt) Svein Morten Sandes 

Ole Fredrik Bakken Medlem (ansattevalgt.) Kurt Rune Martinussen 
 

Tabell 4: Sammensetning av styret etter årsmøtet i mai 2020. 
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8.2. Representantskapet i Salten Brann IKS 

 
Kommune Medlem Varamedlemmer 

Beiarn Andre Kristoffersen 1. Rune Jørgensen 

2. Marit Moldjord 

Beiarn Torbjørn Grimstad 1. Håkon Sæther 

2. Frank Vilhelmsen 

3. Linda T. Moen 

Bodø Ida Maria Pinnerød 1. Ola Smedplass 

2. Paro Nina Lyngmo 

Bodø Ole Henrik Hjartøy 1. Janne Ellingsen 

2. Lars Petter Rekkedal 

Fauske Marlen Rendall Berg 1. Ronny Borge 

2. Kassandra E. B. Petsas 

3. Ingelin Noresjø 

Fauske Trine Nordvik Løkås 1. Nils Christian Steinbakk 

2. Kathrine Moan Larsen 

3. Geir Olsen 

Gildeskål Bjørn Magne Pedersen Ola Kaldager 

Anne Wiik Gildeskål Ida K. Heen 

Meløy Sigurd Stormo Mette Bjørnvik 

Marthe Barvik Meløy Jim Helge Andersen 

Saltdal Sverre Breivik Rune Berg 

Gøran Andreassen Saltdal Jim Hansen 

Steigen Aase Refsnes Øystein Laxaa 

Rita Lorentsen Steigen Wibeke Aasjord Juul 

Sørfold Gisle Erik Hansen 1. Sten Robert Hansen 

2. Daniel Koskinen 

Sørfold Kolbjørn Mathisen 1. Unn Karin Pedersen 

2. Rune Edvardsen 

3. Bente Grovassbakk 

Hamarøy Britt Kristoffersen Elin Eidsvik 

Heidi Kalvåg Hamarøy Jan Folkes Sandnes 

Værøy Susan Berg Kristiansen Asbjørn Myklebust 

Værøy Rita Adolfsen Jill Arntsen 
 

Tabell 5: Representantskapet i Salten Brann IKS  2019 -2023 
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Vedlegg 1 – Statistikk Salten Brann IKS  

Salten Brann håndterer årlig et stort alarmer som kommer fra automatiske varslingsanlegg i 

bygg, og av disse er det svært få som er reelle. Videre viser statistikken at trenden der brann-

vesenet oftere håndterer andre oppdrag enn brann holder frem.   

I figur 19 nedenfor er det tatt ut en ekstrakt av hendelser i Salten brann for 2021. Dette er 

gjort for å sammenligne tradisjonelle hendelser som brann og trafikkulykke mot antall hendel-

ser som over tid har vist seg å vokse innen bistand til politi og helse. I årets figur er det også 

tatt med hendelse på branntilløp. Det viser at ca 20% av hendelsene kan tilskrives situasjoner 

hvor brannvesenet aksjonerte uten at det ble brann i bygning. Det er en svak nedgang på 

branntilfeller fra 2020 til 2021. 

 
 

Figur 19: Fordeling av oppdrag for hele Salten Brann i 2021 (Utdrag av hendelsestyper) 

  
  

  
 

Figur 20: Brann i bygning 2021 
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Som vist i kartutsnittet (figur 21 nedenfor) er det et betydelig antall trafikkulykker på E6 ak-

sen mellom Saltfjellet og Bognes fergeleie. Begrensede omkjøringsmuligheter gjør at ulykker 

som medfører stenging av veien ikke bare rammer de involverte, men også all annen trafikk 

langs veien.  

Trafikkulykker er på samme nivå som i 2020. 

 

Figur 21: Trafikkulykker 2021 

I årsmeldingen for 2012 ble det redegjort for den nasjonale utviklingen mot at brann- og red-

ningstjenesten brukes til en rekke oppdrag som tidligere ikke var aktuelle å håndtere. Dette er 

spesielt oppdrag som ligger i kategorien bistand politi og helseoppdrag. Utviklingstrenden har 

fortsatt inn i 2021. Særlig for spesialtjenestene som Salten brann leverer, slik som skredbered-

skap, redningsdykkerberedskap og droneberedskap, innebærer dette en økonomisk utfordring. 

På den ene siden medfører innføringen av disse tjenestene en styrket beredskap i Salten brann 

sitt forvaltningsområde, som møter beredskapsbehovene som er identifisert gjennom risiko- 

og sårbarhetsanalyser. På den annen side medfører det økonomiske utgifter for selskapet når 

andre deler av redningstjenesten har anledning til å rekvirere våre spesialtjenester til bistand 

utenfor vårt eget virksomhetsområde, uten at det gis mulighet til å kreve inndekning av kost-

nadene selskapet påføres.   
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Figur 22: Bistand helse og politi 2021. Gule bokser: bistand politi Fiolett trekant: helseoppdrag. 

Statistikken over totalt antall hendelser i Salten branns virkeområde viser økning for 2021 

sammenlignet med forutgående år. (figur 5) Selskapet ser i hovedsak to faktorer som har på-

virket utviklingen. For det første har koronapandemien ført til at antall branner i bygninger 

har falt. Dessuten har innskjerpingen av gebyr for unødig utrykning til alarmkunder, som ble 

innført i 2019, medført at kundene har blitt mer bevisste på å unngå unødige alarmer.   
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Figur 23: Totale hendelser i virkeområdet til Salten Brann IKS (de siste 10 årene) 

  
 

 

 
 

Figur 24: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Bodø Kommune (Utdrag av hendelsestyper) 
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Figur 25: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Fauske kommune (Utdrag av hendelsestyper) 

 

  

 
 

Figur 26: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Saltdal kommune (Utdrag av hendelsestyper) 
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Figur 27: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Meløy kommune (Utdrag av hendelsestyper) 

  
 

 

  
 

Figur 28: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Gildeskål kommune (Utdrag av hendelsestyper) 
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Figur 29: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Beiarn kommune (Utdrag av hendelsestyper) 

 

 

 

 

 

  
 

Figur 30: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Sørfold kommune (Utdrag av hendelsestyper) 
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Figur 31: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Steigen kommune (Utdrag av hendelsestyper) 

  
  

 

 

  

  
 

Figur 32: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Hamarøy kommune (Utdrag av hendelsestyper) 
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Figur 33: Fordeling av oppdrag for SB IKS i Værøy kommune (Utdrag av hendelsestyper) 

  

  

 
 

Sideskift  

Vedlegg 2 – Statistikk 110-sentralen  

  

  
 

Figur 34: Topp 10 hendelsestyper for brann- og redningsvesenet i 110-området.  
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Unødige alarmer er ikke vist her. 

  

  

  
 

Figur 35: Topp 10 hendelsestyper for brann- og redningsvesenet i 110-området.  

Unødige alarmer er ikke vist her. 

 

 

 

 

 

110-nødsentralen håndterer årlig mange inn- og utgående samtaler. Totalt sett håndterte 110-

nødsentralen ca. 60200 som er ca. 155 samtaler per dag.   
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Figur 36: Anropsstatistikk 110 i 2021. 

  
  

 

  

Av alle samtalene som 110-nødsentralen håndterte, så var totalt ca. 7.290 av alle samtalene 

anrop på 110 nødnummer noe som utgjør ca. 20 samtaler per dag.  Dette er en økning fra 

2020 med ca 200 anrop. I tillegg kommer samtale fra politi og AMK som ikke er mulig å 

hente statistikk på. 

   

 

Figur 37: Årsak til branner i 110 område. 


